
 

 

Philips
Dokovací systém pro iPod/
iPhone

DCM580
Zvuková věž

s funkcí LivingSound pro rozměrnější, pohlcující stereofonní zvuk

Užijte si rozměrnější, pohlcující stereofonní zvuk dokovacího systému Philips DCM580. Sloupový 
design podporuje zařízení iPhone/iPod, CD přehrávače a zařízení USB. Technologie LivingSound 
přenáší zvuk rovnoměrně v celé místnosti a zaručuje tak optimální zážitek z poslechu.

Zvuk zaplňující celý obývací pokoj
• Funkce LivingSound pro rozměrnější, pohlcující stereofonní zvuk
• Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku
• Systém reproduktorů 4.1 s vestavěným subwooferem
• Celkový výstupní výkon 140 W RMS

Trvalé potěšení z poslechu
• Přehrávejte a nabíjejte současně iPhone s iPodem
• Patentovaný rotační dok s obalem alba pro snadné procházení
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
• Digitální tuner VKV s předvolbami
• Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Jedinečný věžový design pro váš životní styl
• Zadní podsvícení iPodu/iPhonu obohacuje uživatelský zážitek



 LivingSound

Technologie LivingSound, pro kterou společnost 
Philips očekává udělení patentu, významně rozšiřuje 
optimální místo vhodné k poslechu (ideální místo 
k poslechu v místnosti), takže si můžete vychutnat 
skutečně pohlcující hudbu na širším prostoru. Díky 
kombinaci různých zvukových procesů obnovuje 
funkce LivingSound prokreslení a prostorové detaily 
zvukového jeviště, které se v kompaktním 
stereofonním systému často ztrácejí. Výsledkem je 
větší než očekávané místo optimálního poslechu a 
hudba je bohatě a rovnoměrně rozložena 
v místnosti. Nyní již není vaše potěšení z hudby 
omezeno na tradičně úzkou oblast. Vychutnejte si 
optimální stereofonní zvuk na větším prostoru.

Patentovaný rotační dok
Patentovaný rotační dok s obalem alba pro snadné 
procházení.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při 
nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují 

připojení vašeho přenosného zařízení přímo 
k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete 
poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým 
zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení 
iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a 
nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému 
přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém 
automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je 
v doku.

Čistý digitální zvuk

Digitální technologie zpracování pro optimální 
kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku 
nesrovnatelnou s konvenčním analogovým 
zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích 
přehrávačích využívajících analogový audio výstup 
z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu 
iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech 
částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího 
odstupu signálu od šumu. Výsledkem je 
nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.
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Specifikace
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch, iPod touch 2. generace, 

iPod classic, iPod nano 4. generace, iPod nano 
3. generace, iPod s barevným displejem, iPod mini, 
iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod 
5. generace

Možnosti připojení
• USB: Port USB
• Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, CD, 

MP3-CD, WMA-CD
• Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: 

rychlý posun vpřed/zpět, další/předchozí stopa, 
přehrávání a pozastavení

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo
• Anténa: anténa VKV
• Předvolby stanic: 20
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Zvuk
• Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, 

Dynamic Bass Boost
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Výstupní výkon: celkem 140 W RMS

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 5
• Typy subwooferů: aktivní, integrovaný subwoofer

Pohodlí
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Budíky: Buzení pomocí zařízení iPod, Buzení z USB, 

Buzení rádiem
• Hodiny: Digitální, Časovač
• Nabíječka: iPhone, iPod

Spotřeba
• Typ zdroje: Vstup AC

Příslušenství
• Kabely/konektory: Stereofonní linkový kabel 

3,5 mm, síťová šňůra
• Dálkový ovladač: Ano
• Jiné: Uživatelský manuál
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Hloubka hlavní jednotky: 300 mm
• Výška hlavní jednotky: 1022 mm
• Šířka hlavní jednotky: 300 mm
• Šířka balení: 346 mm
• Výška balení: 1122 mm
• Hloubka balení: 350 mm

Zelené
• Úsporný pohotovostní režim: 1 W
•
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